
PROTOKÓŁ  NR XXV/12

z  XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 31 sierpnia 2012 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób w tym 3 osoby spóźnione
Nieobecni nieuspr.     -  1 osoba

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu.

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli:

.1 Żołyński          Andrzej               - Wójt Gminy

.2 Kuchta Tadeusz - radny Rady Powiatu Wyszkowskiego

.3 Lipska Teresa - Sekretarz Gminy

.4 Królikowska    Anna - Skarbnik Gminy 

.5 Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

.6 Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
    w Somiance

.7 Zdziebłowski Piotr - prawnik Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku

.8 Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy

.9 Sołtysi  i  Przewodniczący  Rad  Sołeckich  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  stanowiącą
zał. nr 2 do nin. protokołu. 
.10 Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2012 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  oraz  trybu  i  zakresu 

kontroli  prawidłowości  wykorzystania  dotacji  przez  publiczne  szkoły  podstawowe 
prowadzone na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne 
oraz osoby fizyczne.

7. Podjęcie  uchwały w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy informacji  o  kształtowaniu  się 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  tym  o  przebiegu  realizacji  przedsięwzięć  do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012 - 2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian do uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy 
Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka.

11. Podjęcie uchwały  w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
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12. Podjęcie uchwały  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy 
Somianka.

13. Podjęcie  uchwały  w sprawie ogłoszenia  tekstu  jednolitego Statutu  Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Somiance.

14. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  11  radnych  (brak  radnych  W.  Bartosiaka,  T.  Dylaka,
R. Ostatka i B. Sucheckiej). Po stwierdzeniu quorum otwarcia  dokonał i przewodniczył obradom 
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Jan Rakowski. 

Do punktu 2
porządku obrad

Po  powitaniu  przybyłych  na  sesję  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  przedstawił 
porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierającym porządek obrad stanowi zał. nr 3 
do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 11.

Innych zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu  jawnym jednogłośnie:  11 głosami  „za”,  zaproponowana zmiana  została  przyjęta 
przez Radę Gminy.

Obrady prowadzono według następującego porządku:

3. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
5. .Przyjęcie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2012 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  oraz  trybu  i  zakresu 

kontroli  prawidłowości  wykorzystania  dotacji  przez  publiczne  szkoły  podstawowe 
prowadzone na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne 
oraz osoby fizyczne.

7. Podjęcie  uchwały w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy informacji  o  kształtowaniu  się 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  tym  o  przebiegu  realizacji  przedsięwzięć  do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian  w uchwale  Nr  XVII/99/11  z  dnia  30  grudnia  2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012 – 2020.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian do  uchwały  budżetowej  Nr XVII/100/11  Rady Gminy 
Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.

10. .Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka.
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11. Podjęcie uchwały  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy 
Somianka.

12. Podjęcie  uchwały  w sprawie ogłoszenia  tekstu  jednolitego Statutu  Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Somiance.

13. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad. 

Na salę obrad przybyła radna B. Suchecka – stan 12 radnych.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z pracy w okresie między sesjami – informacja ta 
stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

W trakcie wypowiedzi Wójta na salę przybył radny R. Ostatek – stan 13 radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości  informację złożoną przez Wójta Gminy.

Do punktu 5
porządku obrad

Zmian do protokołu Nr XXIV/12 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2012 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z 27 lipca 2012 r. został  
przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że uchwała
z 2011 r. zdezaktualizowała się i Regionalna Izba Obrachunkowa tę uchwałę uchyliła. Została ona 
dopracowana  i  uwzględnia  uwagi  RIO.  Określa  precyzyjnie  procedury  udzielania  i  rozliczania 
dotacji  oraz tryb  i  zakres  kontroli  prawidłowości  wykorzystania  dotacji  przez  publiczne  szkoły 
podstawowe  prowadzone  na  terenie  Gminy  Somianka  przez  inne  niż  Gmina  Somianka  osoby 
prawne oraz osoby fizyczne.
Na sale obrad przybył radny T. Dylak – stan 14 radnych.    

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie trybu udzielania i 
rozliczania  dotacji  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  wykorzystania  dotacji  przez 
publiczne  szkoły  podstawowe  prowadzone  na  terenie  Gminy  Somianka  przez  inne  niż  Gmina 
Somianka osoby prawne oraz osoby fizyczne stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXV/141/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  przekazała,  że  projekt  uchwały  określa  w  jaki  sposób 
przedstawiana będzie  informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W trakcie wypowiedzi Skarbnik Gminy z sali wyszedł radny M. Rogaliński – stan 13 radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie określenia zakresu
i  formy informacji  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy Finansowej,  w  tym o  przebiegu 
realizacji  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  stanowiącą  zał.  nr  6  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXV/142/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8 -9
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Somianka na lata 2012 – 2020 oraz uchwały  w sprawie  zmian do uchwały budżetowej
Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku przedstawiła Skarbnik Gminy 
A. Królikowska omawiając poszczególne załączniki do w/w uchwał.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Na sale obrad powrócił radny M. Rogaliński – stan 14 radnych.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmian
w uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Somianka na lata 2012 – 2020 stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXV/143/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 9
porządku obrad

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do uchwały 
budżetowej  Nr  XVII/100/11  Rady Gminy  Somianka  z  dnia  30  grudnia  2011  roku stanowiącą
zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXV/144/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10
porządku obrad

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  Studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka  Wójt  Gminy A. 
Żołyński  poinformował, że studium z 2002 r. się zdezaktualizowało. Chodzi głównie o kwestie 
inwestycyjne. Trzeba dać szanse rozwoju firmom, które chcą prowadzić działalność. Drugą kwestią 
jest budownictwo jedno i i wielorodzinne. Jest to dopiero I etap zmian. W trakcie prowadzonych 
prac  nad  zmianą  zapewne  „wyjdą”  nowe  potrzeby.  W dniu  dzisiejszym  podejmowana  będzie 
uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Somianka.  

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały  w sprawie  przystąpienia do 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka 
stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXV/145/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11 - 12
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że projekty uchwał:

– w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  Regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka,

– w  sprawie   ogłoszenia  tekstu  jednolitego  Statutu  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej
w Somiance,

to ujednolicenie tekstów. Uchwały były wielokrotnie nowelizowane i dla ułatwienia ich stosowania 
dziś proponuje się przyjęcie jednolitych tekstów.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  ogłoszenia tekstu 
jednolitego  Regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Somianka stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXV/146/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

O godz. 14.34 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15 - minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 14.51 w obecności 13 radnych (brak radnego M. Rogalińskiego).

Do punktu 12
porządku obrad

W trakcie czytania uchwały na salę obrad powrócił radny M. Rogaliński – stan 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  ogłoszenia tekstu 
jednolitego Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance  stanowiącą  zał. nr 11 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXV/147/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 13
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  ustalenia diet dla 
sołtysów stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXV/148/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 15  porządku obrad.

Do punktu 15
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Podpisy wspierające inicjatywę ustawodawczą Związków Wsi i Miast
Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  nasza  gmina jak wiele  innych w Polsce  należy do Związku Gmin 

6



Wiejskich, miasta należą do Związku Miast. Borykamy się z wieloma trudnościami. Jest szansa 
odzyskania ok. 8 000 000 zł. Musimy zebrać  podpisy  bo  związki  chcą  złożyć  projekt  ustawy o 
zwrot tych środków wydatkowanych na realizację zadań własnych. Ta inicjatywa ustawodawcza 
rozpoczyna  się  od  zebrania  podpisów.  Zaczniemy od podpisów radnych i  sołtysów.  Być  może 
później  poprosimy  o  pomoc.  Głównie  chodzi  o  to  by  więcej  środków  pozostało  w  naszych 
budżetach samorządowych.

Rozliczanie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym
Sołtys Sołectwa Popowo – Parcele B. Dąbrowska – na dzisiejszej sesji podejmowana była uchwała 
w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości 
wykorzystania dotacji przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone na terenie Gminy Somianka 
przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne oraz osoby fizyczne. Która uchwała w powyższej 
sprawie utraciła moc?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – z 2010 r. ponieważ została uchylona przez RIO. W takiej sytuacji  
po uchyleniu obowiązywała uchwała z 2001 r. a dziś podjęliśmy nową uchwałę.

Sołtys Sołectwa Popowo – Parcele B. Dąbrowska – czy dostaniemy komplet dokumentów?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak.

Sołtys Sołectwa Popowo – Parcele B. Dąbrowska – co miesiąc dostarczamy sprawozdanie z ilością 
uczniów. Czy teraz , po podjęciu nowej uchwały też potrzebna jest ta sprawozdawczość?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak.

Sołtys Sołectwa Popowo – Parcele B. Dąbrowska – czemu ma służyć?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w oparciu o liczbę dzieci liczona jest wysokość dotacji.

Sołtys Sołectwa Popowo – Parcele B. Dąbrowska – czyli jest to zasadne.

Innych wniosków ani zapytań nikt ni zgłaszał.

Do punktu 16
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 15.00 
zamknął  sesję  wypowiadając  słowa  „Zamykam  obrady  XXV  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy 
Somianka”. 

Protokół sporządziła:                                                                         Przewodniczył:

 /-/Elżbieta Kuchta                                               Przewodniczący 
  Rady Gminy

  Insp. ds. obsługi               
   Rady    Gminy                          /-/ Krzysztof Jan Rakowski  
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